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Na pessêa j,lultre do cotnandante Cristiniano Aranha
i�ar�l prestadas, êntem, sigmiticativas hO!l1en3gens á nossa gloriola
.«lha de ueera, teu.do c:ou.parecido na Capitania dos Portos, todas as

�Jutoridades civis e militares e as pessêas de maior destaque
[�leio socj�a!, esn visita de CUl11priDlentoi"

•• __._------.--.-------�_._---- _. __...._-_ •• _._.- -.--_._._--_. o _

�-nauguraçã�··dos- me��ora-I
mentes na Ilha do. Carvão

te

aes-

altas
em

---,------_

,
z,

Cenforll1e noticiamos, reaãlzeu-se, ontem,
r"umguração dos rn�lh6ran1entos levados a �feH:Ç!

. ci na !Iha �* Carvão, por h1ici�th/a do bravo eosnen

c1ante Crir;!:iniano Ar&1nha, ilustre capiti� Â@s �or·
tes, tendo compareelde a�im de sr, Interventer Fe
deral, todas as altas ;;mtoi."idade!i civis e �nmtares e
Erande numere de pessõas da nossa mte seelat,

Devido á faits de el11e�g�� elétrica, que rHS. A
cbrlga dlarlamente a alterar o r5tmo nerma; d.l\l M ..

tura do nesse dlarte, terna ..se-nos i!i91�Osshfel mr
conta, em nossa edição, de Í1Qje, do quanto foi prs
sade, o. que farenses ama2ílhã.
.,;,;�?a;,�ô!'r�f�·t�!lDm�.l�ffilm\Siml�'iW/!l;Ii�:r}7�
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PRESENTE:!MELHOR Sossobrou
cem 19 pessoas

bordo
dOIA DE VALORUMA

S. LUIZ DO MARANHÃO,
13 - Naufragou na baía de Ita
colomí � veleiro «Porta Alegro)}
que viajava carregado de coco ba
bassú e cenduzia 19 pessoas en

tre tripulantes e passageiros.
A erabarcaçãs <Flôr de Ijava>

conseguiu recolher e mestre do

I
!II III

t d lDarco sinistradc, João Diniz e

RIO, li - Quasi 19 horas. O rérn, José Augusto, o rajaz que um p ano S��lms ro e RIO, 13 No Palacio do catête mais três tripulantes.
"'d'C" N' A' tI ti 1

-'

d I esteve ontem em conferencia e tles- J
-

D" di'J." •• 11CIO l�g8Ta, na V. 1\ ao 1'11 e a amava, nao terra o prazer e

tO dl!l!d t
oao lUIZ cc areu que ign o-

a B" I os .-.�!i'� fd>'> II li!ma pachcu com o presidente Ela l'tepu- d"a n' 424 »presentava o SfU as "ler o seu adeus. Para fl1l0, !lll
II � �

.

�� ii � � U Nica o ministro da Edunção, sr, ra o para siro de 15 cios seus

pêto de casa de habitação. coleti- i êle não atendera ao ser apelo! GUstllVO Capanemu, tendo o sr. ifa:- cerapanheiros de viajem, presa-
va de gente de luxo. Ide moraentos antes ] localldade msranhense grã\)dde Lima Ievado a despacho o Lllindo qUI) teshara perceide de"

. Os elevadores subiam e desciam J A policia do 3' distrito tam'l
(i'V �ill«'lI !lIl!Jfill�� tWl!!l! ;�� � exoe tente da�<!sta da JusU,a. vide á furia alo mal' (/)U tenhamEm audíenctas foram recebíãeslevando um, deixando outros. bem soube do fato. Pedir o con-

srs. Carlos Gutnte e coronel Diniz sido devorados pelos tubarões que
Hemens que chega vem do tra- curso dos peritos Jo D. G. L a, I S. LUI'S DO MARANHÃO -----------------.-------- .. - .. --.- Desiderato Horta Barbosa. infestam a região onde se verífi-

bl�lO, moças CjGC Yoltava.u� .

da três horas d.ep�)is fez renover o! 13-0 tenente Antonio Vitorin� !\]ODEHNISSIMAS GRAVATAS cou o naufragio,
praHI., cr.eaturatl que se dirigiam I

c Ir.p.o da SUlc.IHa !Jar�.;J necro ..

i. d.30t�ohriu em Pedreiras, uma. te" na CaSi:i «) iFARAIZO �.o�,,_��_���m�u_�'� ..... ,., .. � ... �'" As autoridades pertuarias abn-
d I Mêd L I

.. � HOUPAQ DI� B.�r':iI:IOQ PAIlA" . .

f' d(lI) «.fo(ltmg�. . ten-,' 0. n�tltuto erICe). eg? ;!llcbrosa trama ofjianisada 8üb ri
-- --.-- .. - ... -- .. -.- .. ----- '-' -.,., CP ram llHIU€flto a 1m e apu'Cal: n

RIsadas quasl e"tr;r.!i'nfes, CUnl- Dah, nepPl.9 d.a neGl�Sla, Ira chefit{ de Níl. {.:unba. relRl'ln�.- Diam.'.a.nte
HOMENS, SENHORAS E

I
causa de sini:i!trc.�.

primentos de cortezia. olhA�'e!ô p�ro o cCl.mteno de ;:,ao· Fran· ce�te do ba'ndo do .:Lampeã",.. II CRIANCi\g ...... ---------------.------

"fte interw!ZBvsm qualquer OOIsa CISCO XaVler. O ",tano «omistia em incendiar QT _lI-.a �1I no «) PARAIZO Pl':RFUMARIA" 1'11' AGIONAI2, E
"

. ':'
,

" ... _,..... ,.��� .. �_ ..�_�_ .. _�.,n ••

_.."'... "enu!uo_por ..uzen- __

.

. E6THANJEIRAS
qUI! de�líl fIca; 5em I�Sp?sta. ,\ CASA DOS BONS ARTiGOS flOI! baIrros dlstaneltados de Ps-

>t!.,. t'.· t õ d- I ne oRo !/ll,'\�,,, A !l�1IThQuasl 19 hOfUS, Sublto um

I'
.

.
. .

.
. I dreira!l. N() momento em que a �O,S � I lel).8 .<t,OO.,081 U lr ..It'H.MI_U'

bu\"[ue surdo estranho, chall'lou ti AU��at�r;�. A.BR�H�N policia viesse para ôsses baimts,
'.

LOl={O ';' AN��L..: 13, - Nas 10 sr. 8enJ·amin I U
..

=mM."�':l.-
....

-a"'�·���,��Ç
..

:;t""�c·�''''d
..

'.'�',�.w..;.:,,,...,,:.stt>nção daquela g,'nte alegr� que .���:.",S:n::�h��,I� ...�:Fl!:::.<�..��} I com o intuit. de socorre!' Oi seus !lllil:W·ns 00 HJbelr�(� .

Santo AR
!LI hU;iI \lA �.�

$e movimentava DO Nia"ora. ! dores 0:3 bandidos a�sa!ta-I tO!HP, llpste nll1U1Clpln, e pouco V' ,
P'

Algllem tinha descid� d� 12 ano T E I� m f.i III A MAS i �::: o €Iu'artel de Pedreiras, ��os-I d��t�HllC d,�� l�)gf;r ?nd� foi .enco�: argas e o novo tlla('o�es !:lnle' r;l";an;��dar sem o concurso dos eleva- Ia E T I DOS
I Bando-se das arm�1! e mmnç08S, tIa(lO o g, o�hl() dJamant� Pre!1l

f· I I
I � UI n"l1.(I ......0'

dores ou mesmo da"! escadas. Jo· Is a :i�guir saqueadam lÃ ciJa61e. dent.e Gelulw Vargas», f<)l extrai- iSCa de eatros
garllm-se ao B610 em busca da Acham-se retidos na eetaçã()! Qi)metende alsaseinios, rouboS e d? de um b.arranco, ha �OUC(JiI

O.
_ '�_':S'i;'7ll BU:KNOS AllRES. 12 Alc�i.l!;(lU

Blürte. TeJegrafo-P41sLal desta c8pital, te· I
er etrando vinganças no interior dws, ou.Lro d�amente q�e e uma

e Iver�oes ':'�.'�'��' 'l{trao�dinarias proporções 8 manI·
Dulcidia Gonçalves PilltO, ti- legramas com o� seguinte ende. II �o �unieipio. Finalmente os nau- v.e.rdad�:ra ��8t.rela em. "or e coo: 'tJ ��.'::v:,;,;; I fest�ç30 em favor QF.i aliança das

nha 16 anos. Era dGme3tica [[,a� re"o�: Arcel, Gelmica Moreira, I didos se dispersariam e tomariam flg'llf:3Ç'nO. ; 'esa 36 qUIlates e fOI ",":.:i;-;í':';�W.;#:'i':� n�çoes ame�icanas. Imensa muHi-
,.

r j 230 tr Q
••• ·,,;,;�,�·,,'o:;;-.:!f�li� lião, na qual se i!H�ha"lim reflreSen,

morava l'!1ilquele erlificio. Era fHIl- Etelvina Pinto, dr. Canoc, Moa- o rume do interiur de GoílÍli e ��_!��por .__�_!I_ .�� ._____ RIO, 13 Por áto de ontem o taàe8 elementoa de tllàos os setores
l,regada do sr. Caie Mota, in· dr Tuebús, Maria Leopoldiaa do Part..

- ._ - =""'"� prefe�tf} exoner,,� o inspetor fis��l politicos, democraUco e o\'}�r;!lrjo1i,
Quilino do apartarllento Ll' 21, S L'

., Ferre'ra Cone- N'I (' h f' ê A r lOS
MAIS LINDOS PARDQIi!� ele 1catl'os e DlIlt'fsões, Wa!der LI- compareceu:li. manifestaçÃo. To.!o;Olua, JC;mo. 1,

I •

10 ,un a 01 'p.r so.. pO.l- KM LINHO !'nu SarmanilO, pa," ter sido nomea- os orad9res fizeram i'e:mltnr $ peri.no 3' 'melar. gllndes BOl9.,rSZl, A�olfo Sant;, : ela prosegue HOII dIlIgenCIas a{Iw
"B.&. t i ABRAHAN do para �ar!Ja fed:raI, e nomeou �a. 80 �ue reiiresenta pílra 03 paize"F(')i Du!cidia quem se atir�u-fle Tte. FonteneH�, JOã03)[Jho e LUIS i d0 eapturar o reslQ do bando. i'1I.1l3aa ar a

ta. o reStlectivo c"rSt) i) sr. Ben12' amencanGS a p@licauos paia:e:; tota"
do 12' andar, caiado no terraço �061ho Souza. Rlll C )'Hollb'�it',) M(\fn. u' {} mm DO!g.e[!;� V:Jrgas.

"7 m
Utarios e llrecol1izari.Jl11 a n�ce3siiLla·

rio l' pavimento, Morreu aomo m
'* iiiillti?!NM"'P@ iA lIF�jj rlZTWPT (te oe organizar uma frente; con.

prentendera. O 11M eorpt)- ,joVl'ro O ve
Iho revai' _ Uin lDorto! !!�ial_.--------

"um velltido moel.!iltQ, ("atava to- I
di) em sangue. Craneo fraturado,
hraçQ& e perli8S partidos. tado.. p rostou aNum momeB te) todos 69 m()-

�

ladores do edifiei0 ficaram sa-

t f LISBOA, 13 Sob" titulo "O
bendo do alllQntecido. Email dfll a_ rnan e a a _ mQrta vivo" o DIARIO DE NO- Cumprindo um rJ.eror de grati-

d _

TICIAS desta capital tece comen- càão, vimos do funGO d'almft, es·
que iuo, da hi�torili amorosa 9

tario8 )'OC080S em terno da "marte" t 'h!'l'llfell'" Dulcl·di3. Abandonada "'e-

Cada.s
ernar eJ;ljj pu I�O, os nessos a-

lo na&mAra.J." quan.lo havl'a �e- de conh,ciGlo átor português Carlos ,radeciment0s aQ dr. Paulo FON-
_.. v y"" fl ... Santos, cujo falecimento i(il pu bli.

pOàitado nele toda8 as p.!rperanç3s cado 'jiutr um matutino do Rio de· tes, pela declicaç!'í.'ll e carinho

110 ser feliz, resolvera matar.sft. Janeiro. �om que tratGu o curou o nosso
t"

I d d'á d I
O DIARIO DE NOTICIAS publl fillitinho Manuel Bernardo, quall.Nenhuma deelaraç5.o deixou, po- RIO, lO-Houve um crimlil la i a €,) avança a. Ao 5a Jer cau na saa edição de hoje um es til •

J d clareclmento, dizendo que "a faIs tl a graDeie enfermidade que o

1\OUPINHAS FEITAS PARA na Favela. Um drama de amôr que eu estava gostan.:w e um
noticiado falech1\ento do átor Caro' reteve no leito por alguns dias.

MENINOS E MENINAS e sangue. Igual á<.jueles que en-l rapaz, fui á minha casa e de- los Sant85" foi transmitida -para e A "Combinação Feliz" nas Tornamt)!! esteElsivos estes nos-

no O PARAIZO chiam o cartaz sinistro da famg· I pois de me xIngar. quasi me BraSil por uma agencIa telelaraflca perfumarias é arte que não ii®S agradGGimentos' ao!! dl's. Ar-
e nãe pela corresponGlente especial á "J f t Jil

. -l OI" Ac·______ I'
.

- S· I" atou � conclu'lu em Lisboa "'o concel'tuado matutino encontrar Slml e. As ormu- ur erQIra ",e lveIra, . ugasto
Mal•.•_ 40 mil P"""_

sa co ma cUJa emoçao « 10 lO)) m .,_.. iii

d ]li I J� d Au_ ..,"". N-' d t do Rio de laneiro. Ias dos Tres E&ementos. a as a e eu.o e raujo, que
""'o.... vl·�itaram a lUX_ pormenorizou no se'J estro. - ao sei como alR ii es ou lambem cooperaram para a c.,. "" lI)f orimordials da .3elpza �ão

. '.
'" Ufa

POSIRA. do Estado Mas tudo está mudado. Hoj-� viva. M O V E IS' "L. � dC9 me8l'1íl� milllor.
v

Novo na Favela, um crime é novicla' I .

Q'J� máo que ela é-um fre- ,
frutos da AdoraeAo" Florian<!lflólis, 9 file dezembrO

RIO, 13-A Exp9siçlo Nado- de. Felismente. I mito de pavor lhe perpas�ou NO'lTOS li VdSADOS Roosevelt recebera'
cle l��M:FOLINO ALVES

nal •• Eatado Novo, que o go' =Maria Luiza, da Freitas, II pela fisionomia. compramos, ven emos ou
�,;r'<:;::��1 E�SENHOHA

verno federal aeaba de abrir DIi vitima, deu entrada no Postu O CRIMINOSO
' trocamos, com grandes, •

.��--'" -'

reciato da F'eira de Amostras, Central de Assistencia, apresen· I vantagens hOJe o sr. Anthony �.�.IfilI!RI.lII
tem pr.àuzido uma singular imo taodo trê ferimentos penetrantei. O

"

J I J S6 na CASA SILAi

�dpreBs3g ao ei'lpirito publica. 't na regiã6 interco!tal C'
,�flmlll0S0. prêsG por oe. i Rua Conselheir() Mafra 72 e�(;) certaman esteve aher\o sá- no pelo, Abreu e JÚã0 Evangelista; fOI I F,me _ 726 ti�

hado
.

e dOllling�, e continuará, no braço esquerdo. d -d 'd I
.

d 11 t WASHINGTON, 10 O sr. Mar·
c?n ,.UZl o a e egacla Q .0.: ---liRINQUEDOS 'INOS vln MQintyre, secretário da CasafUDcioaanclo diariamente, Apenai I Ia ser levada á sala de ope dlS�fltO e apreientado ao C?,O\s- I

na Casa O PARAIZO Branca, disse que o pr4isi�ente itoo-
ôlttem ten\l!o deix!l�o de .s�ar rações quando lhe falamQ:). Qua- iílrlO Mi:l(Jllhães Couto, ali de II se"alt receberá amankã cedo o sr.

franqueado aos Visitantes, ahm
.

.
A 1'" .. • d. .

t> Anth0ny Edp.n, lUflS que não se co'

rle permitir um deBe8nlilo ao seu SI nao po � ni)� re�p()(I cf. fleiV!ço. .
, gUa de nenh1.llmá rec�pção social I

I Tá d
. ..

EI é '1::' O'
.. . f- I A I Ih f' a f :nha durante a breve pcrmanench do tpeilsoa.. nos OIS pnmelrol! -- t' mao. roi por IS50 S Jornais �UVlraíl:-i10 ran- � que a m� er, 01 ".

antigo titular do Foreign Oiice. I
rlias do 81lU funeionamente, 8B

que o deixú, depois Je viver cisco José Barbosa, é ., seU 00- perdição. Apalxonel·me por ela O sr. Sumer Weles, do seu lado Ill"rbf#letas de entrada acusaralll." h' me. Tem 63 anos de idad�, e deilht>s tudo. A ingrata me declarou que conferenciará com o,

o GQmparecilllento de mais de I Cl?CO meses €m sua compan Ih. ex-ministro britanico amanhã, ás
.

uareata mil peiSOli. I Ciumento ao extremo, talvez pe· foi assim que nos {alou: iecompensou enganando-me. 10,45 horas. I
......

D E L A 11"na

Palacío d,o
Catête

o 1 EDi�
RA o

Agradecimentovivo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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um

o Paula
atraente festival.

realizará, domilgo, campo
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M.
---------------

ACEOONIA
Casa que

amos

o
......

Direção de Hélio Carlos Regis

fi's Z2,OO - "Teatro a Retalho" " ('enn'3

rapiiks IJÍV'oos pOI': mesqultlnh '"

!5rneni�1 à05 ':"C/ntos;
.I!)O�M61���$���&_�<If.�$1I0e"@�®ft9a·t�>1

I
A meBhcr letiôha 1.180 ��3t���-��,�:i.
8nibus para Caicias li l" d if, I i �I de líluperatriz

\ �. UCIi:Ul0 e ,,�e o I�
i Todos OI! domingos haverá &l!i.11 Correia iI
bus lJara Caldas de Imperatnz,

ii�partindo de Largo da Alfandega .(: ! �

ás 8.80 horas, regressando ás 15 t< Pede-se aquem souber do '

horas. lISrad€ir@ ou end6re�o de '

Ida e volta - 5$000 f.iLUGIANO DE MELO COR·
SELL &; PROBST

�'

REIA, escrever para a rua

II:'.'15 de novembro n. 493,
--'

I
Palmas, Estado do Paraná.

I
Tratar-se �e tua v?lumoso .l�(processo de Inventano. l.

&tTWTt?AA _ .Q],cT"iiE"77:,. ...

l

Programa dhulto

De 6.15 ás 17.30 horas

mal'ia

De 17.:l0 iÍ.,

Clara

24.00 lwras

pÀI-remêsMO de Dard.1

1) Paulo sCheidemalltel-5.c.F.11--45m,16 .

2) João Guimarães - Aileiico.

I WenQjie Barrie - Pauline Lord
llrremêSise de Di.ce "

I
Na hIStorIa an6nima porem glo-

1) Otávio dos Santas -figuei- riosa das mãis do univ�r:>o
rense- 3011'),80

2) João Guimarães _ Atletico.
Ntll progra�a: "RUA DA PAZ

comédIa do CARLITO

Salto em exteDsÕO Preço--1 $000.
I) P I L .fi 5 75

t .-IC ..--.-_ .. IIII� .. _a.... _n_IDI_.CIII _

. �� �
.

ange- vm --: '
. i2) Je.onl!7'o Borges - Flguet.j. VENDESE' -_ ..._-'_

rense
. -

. uma balbeana com- CUSTUR"'I
.

i pleta, com todo o material e P e -I
t.

! instalações. r c sam ..SeRAS QUE SAI-
Salto em altura j Tratar com o proprietario BAM FAZER CAIVIISAS E ROUPAS

p., ,I. ,: 1 ..' ;Le?�e Vi!a, no Estreito,
..

n. 25, DE CR�ANÇAS. Informações na rl'a

, .. I.l,d Sch. ;�)I'mantd -- ',60 prOXlmo a Ponte «HerClho LllZ:t_ Fernancro Machado n. 25.
_ *� U. "5J ,,"DOIS Z'IW��....'�·__�__IIÍl0_D_B_E1IIIIm!IU ll!Iilln·.1�

Ij

a· a·l'__Alegrae os vossos filhinhos, oferecendolhes os mais r
II PI lindos B R I N QUE DOS adquiridos na P

o

Corrida "lã DI. :.2) Gumercindo Tolomati (Talô)

I -Figueirense.
JOãO Pedn<l Nunês--Atléti-
co-9 2{5" iRevezamento 4xlOO IPaulo LanCle--Al'ai. I

o

1) Figueirense i
200 I.. 2) Atletico I

I
I

I
bose Le e

Or l crrâo Silva
Irmãos Tflp"jó::;
Ernanl LJQ Garcos
OC!tUIZ�1r'O e e Ü(]n5a':�
(\o��:,umi:.:; E a r'H! :'ita,·s

;t,t::gifJnCH \':l:, Q':l!lh� 2lGl ri ;0:'1.)
��làuarii3u Pi:1�Gnê !{ ��:.1,:t fipicl.:t Corri �,'���:D

í�om;:u �híl:a·�:·�-lc.n �()iTJ o <.;,qU!l:5:nl !lZ

I'OIlClZl'tG::;

f�b!Zrrura ::9:\1 VOZ.cS NOV,Uil. I':tem!Z11�i)3
�stCl2it:lm"'5 no r-cêlc,

f!'!;j hur.as l:iCd::s ''é"lCllOtS falabo5 CGlfl n ,»

Htias 2\1"; �)rinlt'.ira n1C�t fQrnecL_1,;:��j

pelel E-, ,_:,j;::r:�, E oI�rrGl ôQ Casa
i!:luimGl'(,L SI L roc., "dIZO::iGl ta Lêl"
t��ía i.:.zdi2�'(1�

f'l's Zj.DO� C<HICiH,'tl Musical �&iG l{ .. �� bv..

zco�n"oo, owis Õ2 100$000. q, ili<

5_ $000 iO H] eh: Z...l!iiooo; !lã... (!i�-;

pr-ernloe íjUI(. �''\nlU l-< Iilte:r�:c,� fil05

ouvintes, que iàtZnQfil:ar 05 ITIU5lcns

irl'a!llioàas neste programa.

("\'5 ZldCi [f-'ihCÃC1 CiO OU.., - - r.::S;:l'iiél
e ir,krpr2'eéa por Lumor iine !::.L!i;1iJ.
urna otzrtc da [CIsa õrz il!lVr,;U5 "u

DF.AGÃO"

A's zz.co ... Paginas EGL'j'necidas ..Pro

grama àe reminiscenC:lcH!i, literorio e

musical, o cargo (,e: [,;:Jso fôuim�.
r'ães, !"íbigaíl Cllaia, Erncmi 6arl'o5
e os m.usic:os ÔéJ ,.0550ÕO.

::lpeaIH!r5 ce etuàio: OàuvalàClJ l'ozzi e

CElso l5uimarãlZ5.

Amanhã:

ALMIRANTE, IDA MELO, NUNO KOLAND,
:BANDO DA LUA, NENA ROBLEDO, DORI
VAL GAY?'I'H\H, MAURO DE OLIVEIRA

Result;1i,I� das Pr.v.s
tlét�ç�s .fetaiU!Hdas n. es� I

tádia da F·tlw�'sça Pública

FI

PROGRAMAS DE HOJ�::

ardôr, com descortino com alt@�
pontos de vista. sem, no entanto,
fuer alarde deste J.-lborioso mis-,
ter, que, em parte, não é só pau, 11)

-

d
. I

SI, mas para engran ecimento do I
depauperado futebol em nossa ! 2)
cidade.

. . IPcr isso, dizemos: o Taman i
aaré trabalha. I

11) Osmar Cunha - Atlético-
B. (;81"188 De_si 2541]0"

--_-:..--- ! 2) Jerônimo Borges --- Figuei-11)! rense. 2)
I ! 3)

II) Hélio �;�:�;::éirense.- -C-A----T--A-Z-E-·S
1/2.) 57 1{5ft DO IAEdin'i de Soma Femandes-
I /ütêtico

._�w � . I
Recebemos do sr. A. A \.j la, :

o seguinte:
DE TljUCAS: ! I)

Healise'u-se domingo p. p. \

naquela cidade, um encontro a- 2)
mistoso entre o S. C. TIJU.
CAS e o CRUZEiRO F. C.

du_ visinha cidade de Br,usque'j PSanam vencedores 05 locais pela )

elevada contagem de 7 X 0.12)
Escurcioftou domingoalI do I

corrente <3\ Rrusque, onde foi jú-I
gôr coro o S_ C PAISANDU', I
o BR/�S L Fo C. de Tijuces.j1)c�·;o: S dê varies «su'rurús» Vt"U"

ccunn cs f.le Brusquc pelG eSCOie

J�, 3}�!.

o é,lvi�rdH0 foi um dos '-'rê.
. � .'

o

rmos de nos-a Cidade que sempre
ocupou um lugar de destaque;
esteve, mesmo, por várias veles,
cotad.;Js;mo P,Hi! (i porto de carn

P ão da cidade,
Mas, mesmo assim, foi VlCC

c-rnpeão vé.ri:1S VtZ;;;S.

Pore�mt tudo na vide tem os

3(::15 bons e maus periodes, de j
. í' •

'

g._ito que o i1tVI-rulno teve as suas

f,.!órias e as suas vicissitudes.
E, tão bem que ii'! nos certa

rn-s fut�boli5tico5f caiu estronde-

Pe.llltatlon

Selan Mazaraki;; .- -52p.
Osmar !":unha --46p.
Wa!t�'r Lange ler. -- t 7p.

samente.

Haroldo Espilito Ssuto
Attetico-c-e 4' 415"

,viario Vieíra-Figueirense.

com John Boles e Gladys
Swartbout

800 !D ..

ODEON� .. lidei" dQ;§
ememas

i
"".
�.

ln • p C �
A:, 5, 7 e 8,30 HO.,Av:

fi.:SONJ!\ HENIE e DON t'·
AMECHE em ,

Rainha de Patim !
t
I

Haroldo Espinto S8.!ilo -

Atletlco--2' J 7 5[10n
Amant.no Farias-Atldico.Sobre as vitórias e as derruca

,i;}s de popular clube os jornais
, -

J.J • ,

(1(: nossa cioeue Ja se ocuparam
{.j.!tamente, de maneira que esta

i.ios, apenas, a relembrar um acen

rccimento na vida esportiva floria,·
lnpolitann.
'0 clube caiu, sim; mas nãc

,j,\)HCU um ideai;" esl � íjerm!ll1t:CI�l",
j"tente na !"'." ,',:te Lk" velhos me!.·

teres do lvi .. q!�Jto.
E de ! lo!

Preço-I $000.

.INES (;OROADO�

REX, às 7,30 horas:

Em última eKib;ção�Este <.f<), ;;iyh. Alcides Bú
rdelli, AI.I�_;''lio El,iõllgebta.Numa
CardosD. velhos chefes do chlbe
se encarregaram de erguê-lo.

Assim. convidando esforçadm'
e influentes cspú!tistas para a ad
mmistração dei clube, tais como o

Cr. Comélio Fagundes, que vem,
�pt'sar de ser presidente de honra,
slixlliando a dirdor;a de utl."1B

forma digna e ebgiosa;o de Jorge
de Barros, que breve irá crear ()

dt'péHlidmento d�, dub�t o 51,
: .

A"
.

I J5d .' f't\ntomo pC.':::Llj (':;:farçf,<oo e ,) ccrren!(", qUlnt,;}. eira. cem

dinâmico esport ;"tn, (JS sub-diciai� l inicio ás 16 hc.ras.
Luiz G'illzlIga ' Caires Pinto,qu� I Outrosim. a",i,a nos s' us "" a

óiJ.o verdadeira:;:er.le c01,n.;:(_edores! d0rê!5 que os in·inos Il ql1c se

do� assuntos esporlivos em geral.. submeterão para disputar o Cl\Iv'I-
Todos tfabalhi.!.1I1 e �e estorçam I P'EONATO ESTADUAL, se-

wuito. Irás realiZildos ás quintas f(iirõ.'s,
De modo que: o dube já tem i ás 16 h&rás, e a0S domingos,

um tesl'O de b","quet,; à altura de I ás 8 horas, treinos ésses qu� se

todos os da cich::I>'. send�, até,; tomar!l obrigatorios li tfldos oe

c :osiderado pelos t.écnic0s deste! jo�ad(�re5 e reservas dI) 1. gU&�

C�pBrte, o md!w! dB cidade. I dftl.
O seu ter.H\; de futebol qll�!

conta com elHllfo:o'l como Fred,: .�---------,-,--..

Portugal, Uuarita, Chcco!ate,Car' !V d um

L�, Saul, Dto, Sapinho te váries! en e.-se bote
oul.rG>B players de valor, irá, com! quim de bebidas conhe"
[;,da certeza, fazer suces�o na ci· i chie par "Mercadinho Po-
(I,de. : pular" a

O &lvi-wbw, com r;!sfôrço e � Ver e tratar no mesmo.
,b�),�gaçiio, vem trabalhando e·Jm Cái! Frederico Rola sln I)"�i't,''iII!1'����III'dlilllii\iil&il,�--II!?I·�-��R�••dIi;

A PRINCEZA E O GALA

T EINA O
AVAl'

3 ..000 UI.

:.1 Adalberto Cardosr,-Avai-I10'
2) João Areão Jor.-8. C. F/o

rianópoiís.
7 e 8,30

Preços-2$SQO e 2$000,

Pés.

IMPERIAL, às
horas:A direção técnica do Avaí

F.C, por nosw intcrmedio con

voca lados �f; io��adHre5 inscritos
, ,.

p"r ê,se c!Ubl�,. pal a '.) treino
que �erá len.do a efeil(1, WJ dia

de

1) Otrivio dos Santes--Fipuei-
p

rense

2) Ern;!io Silvu-Aval.

MEhlTIRA SUBLIME

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Quando novetaments
Nasce nel côr prelundo
Um amoroso .Hétto.
Languido e staoco insiem com elSe impete
UD desiderie di morir si lente:

Come. nen 50, ma tale
D'amor vere e posstllle e iI primo .�tt•• �

,or':

) "

"'����_����"'�����T����A���_�.__._ _ .__,_._J 1��:"�;;;;;����:;�;;:::;;�;:;�d�êS��
V O Z D O P O V--O Proprietario e Diretor -R€�p-on§rtv-ê-�-

-

I falecida, os filhos e parentes da mesma farão rez.r, em

J A I B O C ..I\ I...
;

Li'- D 19 ' :quele db,. na cap�la da� Irmrtnd?d: dos Passos, ás 7 211
--
---

.
. _ .. , , horas da manha. uma mIssa em intenção ao descanso eterno da semprf;

qt!e,riJa e lembrada" mãe. irmã e ".VÓ,
E isto comprovam melhor os T\�r:;O:: d:) u,oi:'\o que zqui transcrevo Filomena BUtenooulI"t SUveiIr'��

convidando, por intermedio deste, todos os amigos e parentes da finada
para assistirem aquele ato de caridade cristã. antecipando os seus agrz,
dccímentos aos que compareceram.

Floríanopolis, 12-12-1938oeta Vialla
"Inutilmente

UnIa nova ooetis8uw

(��pe�ial para A RAZAO de Santa
Mmria., iUo Grande do SuB)

Podn, quizera eu, au.ar a ..,;db ii,t<;:fél,
Com a imensa ternura em qlh: meu Pdi'<; t1)fTil,
•

d ' ..

ILevan o sempre netrna, orgulhOl':t é 'dIH.", ['11,
A luz que arde em fulgor no cGr&çàc que chora,

por L. ROMANOWSKI

A noite se aprexnaa ...
E eu vejo o .61 ainda .•.

brilhando na minha alma,
acendendo 0$ meus ais!

E meu corpo não morre.

E minha alma não cansa.

O meu grito de amôr ainda
O meu dia feliz ...

o destino trará!. .. »

«;0 piccola Maria
Di "er,.; " t che ltnpor!a}
E·,t' j. j'" ·t.'ÔI».

.'

o pic; (',;" 1\1<"1<"

Qli�nd I' llii nc· nia
B tt>: dei côr Iii porta

,
No entanto. no fundo de algunR trabalhos da brilhante poe-

ol' III� ha o «tedium vitae-' dos versos de Antero de Quental. Po
lélll 'em aquele desespero definitivo cujo pessimismo encena Da

�eQumbra. para sempre, a esperançe de felicidadel
.

'j_ Nos versos de Véra C.sta Viana. talvez pelo vigor
@rnocidade as doces lamentações fixas nos seus ritimoa,
,iii 8orriment: perfumado pela essencia de viver, e coloridos
11111 otimi$mo cheio de uma alegria nova.

Ha Mia esse sublime paradox& d. Leepardi:

o piccola Maml.
Di versi a te che importa ... I»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA�1938

a e

':"I,�,�pa;w=itfUSf�:'L:=��_:,.; . �,�., r
.

!.,

-------------, ,-"----i� PtWD1UIO, 81gmhc� �,�I.....AGRE,

.

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações I�
MILAGRE significa I

e pinturas em I E:::IJA9LAlrrB i

Maquinas de escrever, de Contab lidade e (ai- I ! i
xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. I II usando o creme :1�DARLAIJTB
1'4.UGUST t:> KLOSSi

II'
dirá logo sorrindo: que t>r.clllt. í

fi Mecânico técnico e prattco maravilhoso'
�I '-

�I Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 IRI VEND,E-SE um auto FIAT

II em ótimas condições de funda-

I
[lamento.

Informações nesta redação.

Ivegl-l

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo farmaceutico
e dentario ne

ESTADO DE
STA. CATARINA

Depositas dent$riG$ erY""t 11
Blumenau-Lages-Jaraguá·Cruzeiro doSul l'

��:
ALBERTO BORNSCHEIN '

�;;RUA' DE Mr.RÇO Nr. 2i4 ,,'

Enll. ,.Iilr ·-Mia.rv.- :,:
" .',

TelefoneHo'
'

-

684 .

Preferido das Exmas Famílias e Snrs. VIajantes
...:._, JARDIM GRANDE E sor��BRIO -

Quart·��s bfJnS Boa comida

Tal.-_...
FODo,ra'os
DI....
A.ulluls

"b:a •••'al ••

!C'r�tes de cargueiro·
........__.._F......��,��-"-2rte' :T' ��;;�� - " I
·-----:�mmawbi1i!tm:wi'!tF_.;;:;::. • � RP'f_mw T� _�:IA5t' 2� .... 1'LWdiaI& '*" iA.

o Paquete lTATINGA sairá á 14 d:O O Paquete ITAPURA sairá á 21 d.iScorrente para corrente para: IParanaguà, Antonina. !

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabeuelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Avi�o Recebe-se carga" e encomendas até a véspera 'das'saídas dos paquetes
iii _, e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testada de vacina, Selado com Rs. 1 $200 Federais. A .,bagagem de porão deverá ser

entregue, nos Armazéns da Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, •
cara ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações espedais. !
ESCRDTIRUl·-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 son, (FONE 1250) -

�RMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEiRA
Para mais informações com o Alente
J q,!". NTOC' ,.....A�D '�')-O�_

�..... ,,li .fo ...� .

_. '<.�":--'�� �1f't1" . � ,.._, (,.�.p 'MoI� ..,.;_

(,..é... W;;&Gii1MWJiiiQj'Jhum"'UVW·Liliflltiti4:W "'!�"'Aiilill&!f&4W4 iL4i2At&iUJJ_�'_�.,..!SlIiil!Hi

==0 A II· . . ...

�'II
J <:) I N V I -L��E-�==-����=-==

Apel-te um botão
e ouça sua estação

I
APRE S::-i F", N 'TA

RCA-UICTOR

�ue 115 de Novembro, 3.e JOINVILIi

Adm item-se ainda algunSiagentesl�notJllterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTAOO - VIPROS DE TODA ESPECII ........ MOL.URAS-

QUADROS, ETC.-VIDROS LA.PIDAD0�E BISEAUTE' sos ME9IDA

Companhia Nacional de
çã-.l Costeira

Mc&vinnento l\fiaritirnonPorio Flor�an.JI.II.
Ser·"v!ços c:ie Passagei,"'os e cJe ((:!aFca.

Rs p E

el Centr
tmbituba

Rio .rande
Pelotas e

Porto Alegre

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni+Caraisae -"- Gravatas, ett.--Arti,.s para
Barbearias-Para Inverno=Banho+Spert->Viagem e Carnaval

BEBiDAS NACIONAIS E ESTRAN]EIRAS

I�'*�-�ilt'� HOTEL A DRETTA li c

r 1 8 MlELUe9 DA PR ..."(;rl ,��;! ACOMODA�>J}�S .COi\JFORTt-:V�IS P/I•.RA VIA- \�
;.' � JAi,<TL� E EXMiA.G. F Av1lUAS I�

;·1 TRATAMENTO DE PRiMEIRA O�DEM =co- r
f-, � Z�NHA BRASILE�RA E ITALiANA i

11 Anexo: Armazern de secos e II molhados
l lIerval Santa (;atariua ll��
�mr:;_Iilall!�R'&Iíi':;;ii''tiii°!/Sfii�-��':,�;.;;:iQ��"'��.��1 Y

A nova linha de radias
, .' .�.

�,�. '" ' ..

� , ,,'1t�_,... '", �or;"·,, --"

1·9

SA �llEfD.R
.JOINVILII.:

.1

Slntonisação Elétrica, em quasi to
dos os modelos 1939!!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre-

, ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

iae' t W m . 'te

Distribuidor Exclusiv(.')

Casa P I E P E R

A
o maior stack de rDupas para meninas e

TEL

O/ponto mais central para hospedar-se em

A p Ic A E
JOINVILE

c

a

Rua COllselheiro Mlfra

ii

�I!
I

ii
I
I'

I

"
.

Propr.: FRITZ sopp

joinvile, com con torto, étimo passadio e prontidã
,. no

Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

..JOINVILE

aaratas

esquina da Traja"'
A CAPITAL.

....&.#.m"AW••_�-j�· p.P.I.s L '.'''·B!m�_.Jwrn==._sm*'���••d.!'••ZAAmmm\M.·..-"-,.SL E� �:� aNa.�\����m..4 ... ,

d
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Florianopolis-19:-J8 ==
' '�--'-"��,!i... •

'\"_'._ ..._'

Especialist« em mtelttiÍiM ef(}
-

.a.r;lh�;---,,-;;u.-;rin ...
ne tI� hsmem l tf.l mslhcr
Ex interno e ex A�5:s�ntf tb servios til tir�tiae
ginecologia ,h!j Frof, li"anàs.'Õ f<11h:§'.'

"

Ex-Diretor Q@ lnstitute t,; rrcviter>:;"�3 Clinisa tlíiil
Rio,

'

Ex. SUf) Diretor �\:J SeI viço f",léd!f0 da Aeaisteneia
Dentaria infantil 110 Rio di': ig�;'�<r�,
Curse I práticll M�ttjali&&d,,:- ��;:,; �I?"
Medica 111. 5@rvi"od" Hisier.e '�.,h �!t�t;(lí .,j"" ;-1 �)', 1')

't' .. -1 � .._.- .... , .\7. ·.,\·.. 'iL�. �)"\(l! ;;_, •. ��.., � ti

do C. S. 4IJe flf1rian.pells,
Doençes tf.t seniisros. !.1!'o!e{Z'"f'}
�.rtH (! Cirsrgi«.

�

Dr" Alfredo P. de Araujo

I Dr. �.d,. .! MO"'�for,,' I
--,---�-I

Advogado I
r�lJ& Trajano, n- 1 sobraão I

�'I Telephone rr 1548 I
IA
(';.d

-.r-_,'""'"__---.----·rf�
f_I ! lIi4'l111fiBf'...... ii

P ianta,execução, fis
r�cat tzação e âireçãe
€Ia ebras
Aparelharnent. com
pista para constr-n
ções àe pentes em

concreto arrnaae

.. Cerneiro
E:ngenheiro Civil

�lit:�.7.A •

P,alacio d40aixa
1� Andar

Caixa

Apartamento
Postal, 784

Sandalias de todos ai ti,Oi, Calçados
de !l:�hGr� TFNIS, CHINELOS, TAMANCO� de

PRAIA pelos preços da "FABRIC,r-\. '

IPulsos, colelras, cintas di to.u ai ceres, lu va s

C&I!CO$ e lorros dt eour�

FabiÍca de Calçados .". IJARRE� ROS IA. LHE��EUX
DEPOSITO E SECçÃO DE VENDAS. RUA I

CONSELHElRO MAP'RA, 38 I

pa.a O NatlJ
DE COURO E OLJ! .....OO,
PARA CRIANç.AS. AOS
MENO�E5 PREÇOSCensulteríe e R.i'.nl!i. � f(Uil Vi;;�.&nd� Ó ©q, €) Pre

t., ,'. 11 - Tel.-i••• -'LO�:IANeufDOL�,

r��=:c"'�I'�.�.tt.n·"'Hlàn�.. �!.

ft 's H',30 e das 1 as 4 h�.

Resideneia: f�'la Vi" onde
de Ouro Pido, 42-

Pene: Censulterio, 1405
F'i!J"I'li!: Ftlisidencia, 1155 Ex ·�hsfe tia dillies cf. Hesplt,

tal de NnmlDarg. (PlL�e$óf

II Ind6rg lurkhar4h e F>r.feas«
Erwil:l Kreuter]

E.pe;llJlllb� em clrur,la

:1 alta cilur;ia,U;::o!Qgia. (ti.
e1Içts bll IIOlllh.raa) • partes,
cirurgia 4. 51"_a 1Mf'.. ti)

opera!les 4e ,la,8c8
,

snce do

C.NSVLT.�IY-·�Rua Tra
aRe N. II 4..8 I' li6 12 e

d.& I 5 ás l' 1!2 heras.

TELIF. 1.28S

RESIDENCIA- Rua Este-
� I vft Jtuíier N. 16

lal'Ual
Fu�dl �e reserva

116.801:011$."
tr259.741:100$000

IJCl!CUTA T\taAS AI GPERAÇ'ES BANCARIAS

AtlN.IAS •••1l.RESP�N.ENTES EMrr�DO () PAI�
A�.IA LeCAL R.A TRAJANO, No 18

Aliena. em conta' corrente, 8S segúlntes' juros:
]l)ep. com ]uru (C'��CIAL SEM UMITE) 2% ala
D�. H.ttaéos (Hmlte de 50:000$) 3� ala
D�,. populares (!de. ée 18:GOO$) 4% ala
l>ep. da aviso préViO (âe q�aisQ}uer quantias. 'cem retiradas tam

bem de quaisquer �portandas).
om aviso préVio d� 3&C,dias

de 60 dias
de 9& dias

P6S1TO� Â PRAZ0-FlXO:
1'0 , mêses

ttr 12 mâsti
C&m reáa. meud

·1.. ..;I.e,ri� I �.•.. ,,\I['4"QJ �J ' •

�a .'tv8:1
!U.!V3fjade

. P. 15 de �IHO. � Si'Jk-.
FUMS 16$1 e J J.9�

MM ma �..�..� �

. I

a

I �
oonomla I�

Ó no. TraIDalhos do i�
Consultoria T' ico de il�

IV"; A. CA DUR PICCOlr II
Eng••hêir. Üivil

,�

II', I
l'Dref!s;s1QUlSis làaleila\a.Gris �ara teQ]c». i

•• ra{..os •• eng.nharLclt E
Administração. aenstrwçãe e reforma de prédios cem I"'

(Dagamentos em prestações

IDI'"'. MI.ael
•••••1_

CLINICA GBRAL
Vias Urinarias

1rfiltM&Il1Ú# flJ....erne lias
IPlItl.Iias 1.. P./IlItI

CC't-nsult.-lt joio f'illw. 13
1 el.foDc. 15fj5

Res.MoteIOloria-FeDe 1333

�����.��rn��:,�:'��,��J�I;3���1�6�h=u=.�������������������b! _., ,

$i ' 6';,

7-- 7�a

J..:M'RA8 A PllIlMIOS.
per Ó mêses
por 12 mêse$

Sujeito �Wêlo proporcioaal ....

.lIedlente: lias 10 ás 1.1"�-'a. 14 ,.
ADS saltadas: da. 11 ,. 11,SI heras

-----Wndereço telegrafic:o: SATIeLLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c

11 heras
Projétcs em 'geral

Escrit.rio central: "'ue. 7�d�Set.-r(1�ro, {47
Porto Dni

ã

e

; ...,.'"

. il-�J '., ".

------------------------------------------�----------------------------------------------------------------------------------------.�
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is lindos presentes r o t II
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escrever
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5) Canção :Matioal - Aimoré
INossa V.-da

A Grupo sco- Br��O��t�I"\�:�·i:��nolli. 1__.''-'"

lar J O Sé 7) Cançãs dos Barq,ueiro!l. . ,\NIYEltS.'l R1088) Pequena Oração a Patria-> ..

B I!It Antanio Souza. JOQE' .... DRMETRIOOI eux .�) Os Sábi0s-Edi Silva N8- TTE. ,) D. ,-',,!. .

risvaldo Freitas. Decorreu auteôntem o auiver-
10) Caação da Mosidade. sarie natalicio do nosso distinto
11) Padre N<llSS0-Nillllll. Souza centerraneo sr, tenente José Da-

Heili. tista Dereetrio, brioso e bravo
12-Manho�a-Nairdos Santos. oficial do Exercito Nacional, ser-
13) PEno Nasioaal. vindo no 14 B. C.

<:A Gazeta» abraça-o afetuosa
mente.

E T

Recebemos do sr. João Rodri

gues de Araujo, diretor de Grupe
Escolar José Boiteux, de Jcão
Pessôa, um csavite para assistir
mes o encerramento à. aDO le

tiro, que será, amanhã, 6.8 9 hs.
E no naeSDUI dia, ás 20 hs:

Recebem.os dQ sr, Vitor LimB, lIer'" a celaeão de grau da primei-Ontem, pela 0.rimeira vez, passei, ás duas horas da tarde, d d G li' 1
�

,ilustre íretsr . o rupo ..,.sco ar
ra turma, de Nsrmaliatus primá-por UITia das calçadas do mercado públ.co. Do interior dos butêcos Lauro Muller, um convite para as-

J
.

vinha em cheiro forte de comida. O sol hatiame em cheio na cara. sístírmos, hoje, ás 16,30 horas. ao ries, no Clube 6 de aneiro.

O I t
.

I' A I encerrsmente do corrente ano le- O sr. direter nes cientificou,vento DO ava-me poerra uos o nos. roupa co ava ao corpo mo-
lhado de suor. Q estornago cheio, dava-me molêza, Bona. Já no fim ttvo, ainda, que a exposição dos tra-

A GASETA rar-seã representar. I balhes dos alunos i.lQ acha abertada calçada, o vento derrubou um quadro negro que fazia reclame: I«l\iEIA BOlA O Ploograma até" dia 15.

Hoje com salada e calics de cana », Que calor! Nestas COD.- Idições, qualquer mortal é infeliz. O mercado e detestavel ás duas HINO DA INDEPENDENCIA i
horas da tarde. li vida - um deseacanto. Meia-boiá. Tudo pela A' Bandeira, CéUa Areão; OI' três
metade, con' 'j nu \ ida, Feijão, ar: os, carne ou peixe. Salada e ca- cegos, Rute (la C. Pereira; Beijos
I.. Luiza D. Vieira.«aaça. Tudo ao:" pouquinhos, aos oedacinhos. Senti náuseas pensan- IP A O �ENTREGA DE D LOM S A .....

1) II' 'G..J •do na meia-baia. Adiante parei. Carroceiros conversavam despreo- ANOMASCULINO
-

me a JiJ9012ell'a

cupadss, em mangas de camisas, muitos com camisas sem mangas, Palavras, Abelardo Blunti!nberi I 2) Língua Pcrtuguêsa+-Nilee
Cava10,Q sonolentos pareciam pensaude. Contratei QS serviços de um I

ASSINATURA DO ,:'LIVRO DE Silva.
carroceiro. Peguei e saí disposto fi não regressar pele mesmo carni- V õ HS�lNRAC h M I I 3) A Boneca+Zoraide Gomes e

ocaç IS, 1 va un a, ar a
M

.

T P']nJ!O. Ao dobrar iii esquina. alguém we chamou. Atendi, contrariado, Schmidt e Anita Araujo.

'1_
afia eresa eaeae.

De estoaiago cheio, 311 duas heras da tarde, não ha homem de hea ENTREGA DE IHPLOMAS AO 4·. - 4) Hino ás Férias.
vontade, sentindo cheiro de eeraida, Um sujeito barbado. pai ido. ANO FEMININO -.-�--------

sujo pediu-me mil réis para matar a fome. HCã!d����'r:,ol"::!a �iIV��I�:!tSi �:: Ora JOSEPHINA SCHWEI-DSONTinha no rostc uma expressão de tristêza, de desanimo, de Al4a Cordeiro: Tapir, Iene 1\1. da
•

molêza, Tal como eu da barriga cheia. Levei s mão ae bolso e olhei C. Melim.
os elhos do homem. Uns olhos mor toa de fome. Apagados dentro HINO NACIONAL
da orbita. Meles. Deilae o dinheire I do quiz ouvir 08 agradeci-
mentoli!.

Alguns passos depois, me intere!3�ei pelo suieito. Lembrei-me
da meia-boia. Voltei. Ao passar pelo butécliI, ele ia estava sentado
á mesa. Fui até á extremidade da calçada. Fiz meia vQlta.

Tudo pela metade. O hamem, ag(ua, comia a meia-boia. O
calice estava vazio, afastadlil. Noutra mesa, um preto muscul(i)so, de
camisa de meia, �erna!'! abertas, relaxada3, palitava os dentes, dis
plicentemente. ® sol continuava a bater-me na caril. O vento bo-
tando-me peeira nos @lhos. Do butéco vinha um cheire fl)rte de
comida.

O butéco do mercad_, é gosado. As pinturas das f>aredes fa
zem pessimo reclame do pintor. Um coz1nheiro diante do fogã{) a-
firma €fue não ha mais galinhas assadas. Adiante, um pato amea

ça um boneco, que grita: <:Socega bichinho>. O flreprietario (o
quadrQ agova é vivo) sorri para a freguogia. O homllm �ue tinha I
fome limpou todos os pratos. Não p-'reC8 mais aquele que me

pe-1diu �inheiro. A fome p�de muito, mas é coval'dQ. Entrega 08 pontos
a qualquer meia-Doia de mil réis. Os seus elhos brilham, têm vida.
O rosto reflete um 6iltemago Gf!1e iá Iilão sente fome. Não mOlltl'a Ihumildade nem tri�teza, alegria mas satisfação, alegria. A'quela
hora, a cidade era sempre um borhorinho. Agitava-se. Milhar@s de
homens passavam, cruzavam'!'je, trabalhavam. Todos lutavam doses
pcradamelilte PQ!" um pouco de feiicidade e ninguem se dava por
feliz. Todavia, DO butéco do ill(Hcado, um homem que As duas
horas tinha fome, a!:! duas e quinzil era feliz. Talvez fossa o unico
homem feliz da eidade. as duas boras e quinze de .mtem. Quando
a ambição se resume em meia-boia, a meia·hoia dá felicidade.

FGi o caso do sujeito barl_1:ldo. ClilillO a vida 6 ,osada!
Fpuli!!, 10-12 938.

__JS

(Cronica Gie Osmtu· 1l-.. da Silva)

---------

o SALTEADOR DE NA�
VIOS FOI DOMINADO A

CUSTO
IHQ, U - O cargueiro norue

guês «SERNICLIFF:>, atracado
no armaZfilW 10 do Cáes do Por
to, aprestava-se para sair. 08 eij

tiv8doers, wovendo"l'le agei!l na

escuridão r"linante -seriam trei
hfiral'J da madrugada-faziam o

trans)1lorte para bordo de ilaCa!!

de café.
O oficial aduaneiro Ario!!tQl AI

ve! de Albuquerque dava as ul
timas ordene, quando teve !1I8

atellçãg ie�perta para um rulie
estranh., €file partia d. e�cada do
navi. €lua dê. para o mar. Apro
ximOO-ile para verificar o €fue era,
presentindo, então. um vulto Ifue
tetiltavll penetrar a bordo da em

barcação.
O oficial, encaminband9·se

para () desconhecido, interpelou
o. O homem, retrucou, travandfil
se entre os dois violenta luta
corporal, O. 6stivadGll'IUI Floribal
do Card6BCl de Sousa, Cel!lo LiRo
de Pina e Jeã41 Batista Dias ilHe
se achavam preximo correram fia

a llxilio do oficial aduan�irQ. A
milito euato fei o hom.em domi
nado.
Conduzido Bt> 11' distrito poli-

cial, foi o desconhecido faeilmea
te identificado. Tratava-se do
eonhecid9 gatune José Alfredo
da Silva, que se especializou em i
.slallos II. navios atracado! ng Iporto.

O cGDílissario Nilo RapQsQ, de
lleryiçQ Ral1luele di::ltritQ, fel-o au

tuar '!!II fla!raute, afim de ,ro
cfll!!llal-Q cenvenientemente.
----._-----------

IUIfa, ®ff"w"W!ljJo'lio�- 4..

NiDgueDíl h.a ,.. pos.a 4fuebrar a

"Csmbiaação l"elilil". Sempre Rlli
dOIl caminham os impre�cilJ.diV"8ijj
ceInpanheirol aa Mulàer Brasilsi
ra:-PO' DE AftROZ, BATON

11: ROUaB "Adoração"

1) Hiflo ã Bandeira.
2) Oração á Me�tra

�) Ca�fão Matina.l - Aímorê
LUIZ BOULlTr\EAUBridon �,za Bro,nolh.. I Após seus brilhantes exames4) Mae Prata-Rute _Lmhares. I no colegio GUY �E FONGA-5-Saudade de Maj ào+-canto I LAU1' R' d

T'

h,no Iq) e JaneirQ, C· e-
por um g�up(Õ) de alunes. I gou ôntern de avião o jovem es-

(i) AI!! Core.1!! » » » I tudante Luiz Boulitreau, nêto do
7) Despedida-canto p(1)r todos I dr. Francisca V. Boulitreau, che-

alunos.
. . fe dos portos do Estado, vindo

.8) DISCUrSG. do par�m{}fo- -AI· I
passar ati suas férias escolares em

nnrante. Henrique BOltaux.. nossa cidade liJue lhe é tão que-.9) DIscurso da eradera-e-Nilce rida. Os seus amigos foram bus-Silva.
. J' ca-Io em lancha especial, no Ilu-10) Hino Nacional.

tuante da Panair, onde fizeram-
_______________________

lhe carinhosa recepção.

Grupo Esco.
lar Lauro
Muller

-0-"

ENCt:RRAMENTO
DO ANO LETIV.

ULTIMOS PADRuES DECA-
SEMIRAS E LINHOS NA
AHfaiataria ABRAHAN
Rua Coaselaeiro Mafra n: �

o PBOGaAMA
ã.9 h••

I
-I

(Espeeialista em d@.neus de Senhoras
e ereaD�.8)

CONSULTORIO
O lVIAIS Fl�O SOHTIMENTO

DE GRAVATAS
Alfaiataria ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n' 9

Rua Felipe Sehmidt� 39

HORARIO: das 10112 á;; 12 e das 2 ás 5 horas

BISCOiTOS

tCfllar accessi-

veI éJ. tocb.3 G compra de u.ma

tata dos :_:ioliclosos biscoitos

biEcoitos AYIvl0RÉ apresenta,
-ssin anno, dois ricos e novos

sortim(3ntos em duas vistosas

<e a:.:tistkGs latas, para dois

:preços cU::-.tbctos.

Cado: 10:\(1 d3 bbcoitos "Bôas

Fes(,J:s" (. 811Sti tue uma sur

presa e contem uma surpresa.

FIÉ
,_---_ .. - ...-._------------�-_--------__.-------,--<---------------

Irê Ulisséa
l'v1afr�a n. 70

Representante:
Rua Consselh'eiro

--------------------------

.n..........lLa....'.......ROOBHfi'�.�

o Sabão

"VirgelD Especia,lídade"
------------.----

de WETZEL - MAR�A REGlSTR.."DA.& Cia. Joinville
deve faltar em casa alguma

-

nao
&.��m•••mdFaa & Na 1m1B..�.� �II�aaz .

" iI

O GRANDE BAILE, NO SA'
BADO, DO �6 DE JANEIRO,.
DE JOÃO PESSOA, PATROC[
NADO PELAS CASAS PEll-

NAMBUCANAS
R�B.iizar-liIe-á, sábado, no lindo

salã8 do distinto «Cluhe 6 ele
JtlH4Iir.p> um animado sarau, pro
movido pda� acatada" • CaBas
Pernambucana!!», que, durante (I

I baile, sorteará, três lindos c@rtcl!

I de Voils.
I ---- .------

IGrupo Escolar Ar ..
quidiocesano São

Jos�

Prolrallla
Oferecida a $. excea.

Revma e ae Govêrno Od
Estado

Estiveram em noesa redação
um grupo de alunas do Grupo
acima, eru nome ci@ seu diretor,
o Rev. P. Frei Evaristo O. F.
M., que nos vieram convidar para
assistir o encerrament61 do ano

,

letivo, ás 9,30, hoje.
A cerimônia, que será prl'lsidi·

da por 8. excia., o sr. Arcebispo
Metropolitano, terá o seguinte

l' PARTE

I l-Hino Arquidiocesano; 2-A
nossa mãQ- g"cl.-Helena Spirj·I de!; 3 - MintiraS!-rnonoIQgo�
José MMcàado; 4-0rquestr; S�
A prome53a da v6vó-decl.-Zillll"
Vieira; 6-A madrugada-cÔru;
7-0raçtiet Il� menin0 pobre
decl.-Itarnl\f Monlumll�tt; 8-
OrqueBtra; 9-Férias-decl.-Ma
ria Geovana Fal'ac0; lO-Hino á
escQla-cÔr0; lI-Orqueltra; 12
-ltêgaço de mli-de01.-Mari_a
de Lourdes P6voa!!; 13-Florcs
tristes-eanto- Ivandina Amaçal;
14 Orquestra; 15-HomeJH1leW..

le
�t

�. PART.

al-Hino Viva o Brasil; 2-Dis·
�urSQ do

-

Paraninfo-,.dr. Bia�8
�lFaraco; 3-Discur&& da 3' anista

-Norma Brasil; 4-Distribuiçãll
fios Diplomai da Esoola NGrOll!'1
Primaria; S-Hino Nacional.

7'r
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